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Protokoll fört vid viltförvaltningsdelegationens möte 2018-09-04
Plats: Länsstyrelsen i Uppsala län, Bäverns Gränd 17
Beslutande ledamöter: Göran Enander (ordf.) Hans-Erik Carlsson, Claes Erlandsson,
Henrik Helde, Bo Jansson, Sonja Jansson, Kurt Källström, Rickard Malmström, Lars-Olof
Legnerfält, Åsa Sikberg, Liza von Engeström
Närvarande ersättare: Louis de Geer,
Föredragande tjänstemän: Monica Eriksson, Sebastian Olofsson samt sekreterare Susanne
Ekström.
§ 1. Landshövding Göran Enander hälsade alla välkomna.
§ 2. Åsa Sikberg valdes att tillsammans med ordföranden justera protokollet.
§ 3. Godkännande av dagordning, Bo Jansson anmälde en övrig fråga om ÄBINinventeringen och Åsa Sikberg en fråga om nya viltskadeföreskrifter. Med de tilläggen
godkändes dagordningen.
§ 4. Föregående protokoll: godkändes och lades till handlingarna.
§ 5. Nya föreskrifter för viltskador och fångstredskap
Sebastian Olofsson föredrog.
Regelverket är förenklat och anpassat till aktuell forskning för fångstredskap, bilaga 1.
•
•
•

Tidigare reglering i föreskrifter och i enskilda beslut för fångstredskap, de nya
föreskrifterna syftar till att samla regleringarna i samma föreskrift.
Högre krav på selektivitet för fångstredskap
Generellt samma krav på vittjande som tidigare, men kortare intervall för möss

När det gäller bidrag och ersättningar för viltskador sker det en anpassning till EU:s
regelverk kring statliga stöd avseende företag inom jordbruksområdet. Vi inväntar
vägledning från Naturvårdsverket om hur de nya föreskrifterna ska tolkas.
Åsa Sikberg frågar om det kommer att bli någon ändring av regelverket när det gäller
ersättning för kadaverhantering av döda djur? Idag kan man söka och få ersättning för att
samla ihop döda djur men man får inte ersättning för kadaverhämtning. Monica svarar att
Naturvårdsverket utreder frågan men om det blir någon förändring är oklart.
Kopplat till Åsa Sikbergs fråga berättade Sebastian att det i de nya viltskadeföreskrifterna
finns möjlighet att söka bidrag för exempelvis röjning under rovdjursavvisande stängsel.
POSTADRESS 751 86 Uppsala GATUADRESS Bäverns Gränd 17
TELEFON 010-22 33 000 FAX 010-22 33 010
E-POST uppsala@lansstyrelsen.se WEBBPLATS www.lansstyrelsen.se/uppsala

2(3)

§ 6. Spillningsinventering
Sebastian Olofsson föredrog
Under björnspillningsinventering hösten 2017 samlade allmänheten in 15 spillningsprov
9 av dessa hade björnDNA i sig, men var av för dålig kvalitet för köns- och
individbestämning. Därför går det inte att avgöra om proverna kommer från en eller flera
björnar, men utifrån var de hittats geografiskt rör det sig sannolikt om fler än en björn.
Efter en lagändring är det tillåtet att använda viltkameror i större utsträckning, och
Länsstyrelsen hoppas kunna få in bilder från allmänhetens viltkameror, samt även andra
rapporter om rovdjur.

§ 7. Miniminivåer rovdjur
Sebastian Olofsson föredrog
Miniminivåer ska motsvaras av fastställda föryngringar för varje rovdjursförvaltningsområde.
Arbetet med miniminivåprocessen för rovdjur fortgår mellan länsstyrelserna i mellersta
rovdjursförvaltningsområdet. I arbetet finns ett antal saker att förhålla sig till, till exempel
de nationella målen som Naturvårdsverket baserar på den senaste forskningen om gynnsam
bevarandestatus. För varg innebär det i nuläget att det ska finnas minst 300 vargar i landet
förutsatt att en finsk-rysk varg föryngrar sig i landet minst vart femte år. När detta är
uppfyllt ska vargarna tillåtas sprida sig i landet för att minska koncentrationerna där de är
som störst, samtidigt som socioekonomisk hänsyn ska tas och tamdjurshållning inte
allvarligt försvåras. Detta ska ske med grund i inventeringsresultat. sammanfattningsvis
innebär processen att möjligheterna att påverka miniminivån i ett enskilt län är begränsad.
Samverkansrådet för mellersta rovdjursförvaltningsområdet sammanträder den 13
september.
Historiskt sett har Uppsala län hyst en liten del av landets vargpopulation (ca 1,7 %) av
landets miniminivå men en relativt stor del av lodjurspopulationen (7,3%) sett till
miniminivåer. I samband med att rovdjurspopulationerna sprider sig kan detta ändra sig.
En diskussion följde i VFD kring rovdjur i länet och att en stor lodjurspopulation har en
påverkan på exempelvis rådjursstammen, och att alla rovdjur kan ha en påverkan på
tamdjurshållningen i länet. Även möjligheterna till att bedriva jakt och skyddsjakt efter
rovdjur diskuterades.
Inga konkreta förslag om antal rovdjur av respektive art bestämdes, men utifrån
inventeringsresultat diskuterades en något höjd miniminivå för varg och en något sänkt för
lodjur.

§ 8. Aktuella rovdjurshändelser
Sebastian Olofsson föredrog
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Ett lodjursangrepp har skett utanför Månkarbo med en död tacka som följd.
Vargreviret Glamsen finns kvar, och rykten finns om valpar även i år, men det är inget som
kunnat bekräftas. De tre stationära vargar som under våren befunnit sig i länet verkar också
vara kvar. Vidare har Länsstyrelsen gått över till rapporteringssystemet SKANDOBS för
allmänhetens rapporter om rovdjursobservationer. Tjänsten har förbättrats under sommaren
och kräver ingen inloggning och det är lätt att lägga upp bilder på exempelvis spår. Även
fortsättningsvis går det bra att maila och ringa in observationer.
§ 9. Övriga frågor
Förvaltningsplanen för skarv: Länsstyrelsen kommer kalla arbetsgruppen till ett möte och
samtal förs med länsfiskekonsulenten. Förhoppningsvis blir det en punkt på nästa VFD.
Bo Jansson tog upp frågan om ÄBIN-inventeringarna. Vi lägger ner mycket tid och pengar
på inventeringarna som ska vara klara den 1 juni. För att ha någon nytta av resultatet så
måste informationen ut så fort som möjligt. Det är viktigt att vi upprättar rutiner för
informationsspridningen.
§ 12. Nominering av nya ledamöter
Mandatet för delegationens ledamöter går ut vid årsskiftet. Enligt 18 § (SFS 2017:868)
förordningen (2009:1474) finns tydliga regler om delegationens arbete och
sammansättning. Nomineringsförfarandet kommer att starta under oktober, vi strävar efter
en jämn könsfördelning helt i enlighet med förordningen. Du måste vara folkbokförd i
Uppsala län för att kunna nomineras till delegationen.

§ 14. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde är den 27 november kl. 14.30 på Uppsala slott och avslutas med
middag (ingen klädkod).
Sekreteraren mailar mötesinbjudningarna som kalenderinbjudan enligt önskemål.

Vid protokollet

Susanne Ekström

Justeras

Göran Enander

Åsa Sikberg
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